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2 PŘEHLED ZKRATEK
Tabulka 1. Seznam zkratek
Zkratka

Význam

PZS

Poskytovatel zdravotních služeb

JTP

Jednotná technologická platforma

ZS

Zdravotní služba

NRPZS

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
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3 FORMY ZDRAVOTNÍ PÉČE
Kód

Název

Návrh pracovní skupiny NRPZS
Ponechat tento kód v číselníku NRPZS pro stávající
záznamy. U nových záznamů. U nových záznamů
používat specifičtější kódy 110, 120, 130 (viz níže).
Pro tzv. komplexní zdravotní péči, tzn. 100 =
110+120+130, uvádět
a) všechny 3 zvlášť.
b) použít tento obecný kód 100

100

ambulantní péče

Vždy uvádět s oborem.
Využívat u praktického, dětského, zubního lékaře a
gynekologa.
Pozn.: U pracovně lékařských služeb, které může
provádět všeobecný praktický lékař, nejde o primární
péči, ale o specializovanou ambulantní péči. Toto
a) je nutné v NRPZS registrovat jako
specializovanou ambulantní péči
b) nebude registrováno, protože každý praktický
lékař může poskytovat pracovně lékařské služby
v kategorii 1, registrováni budou pouze PZS pro
kategorie vyšší jako specialisti

110

primární ambulantní
Formu vždy uvádět s oborem.
péče

specializovaná
ambulantní péče

Používat pro ambulantní specialisty a též u primárních
oborů, kdy lékař nechce být lékařem registrujícím, ale
pouze specialistou.

120

Vždy uvádět s oborem.

130

stacionární péče

Používat pro registraci stacionářů, zařízení, jehož
účelem je poskytování zdravotní péče pacientům, jejichž
zdravotní stav vyžaduje opakované denní poskytování
ambulantní péče, viz § 7 zákona o zdr. službách.

jednodenní péče

Jedná se o poskytování zdravotní péče v časovém úseku
do 24h, např. drobné gynekologické zásahy, apod. dle §
8 zákona o zdr. službách.

200
311

akutní lůžková péče Bez připomínek
intenzivní

312

akutní lůžková péče Bez připomínek
standardní
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Tuto formu péče uvádět bez oboru, forma je
v Rozhodnutích se uvádí „napříč“ všemi obory
poskytování zdravotní péče, kromě specifických oborů
zmiňovaných vyhláškou 92/2012 Sb. (návykové nemoci,
pneumologie a ftizeologie, psychiatrie, sexuologie,

321

následná lůžková péče rehabilitační a fyzikální medicína)
‐ standardní

následná lůžková
intenzivní péče

Tuto formu péče uvádět bez oboru, forma je
v Rozhodnutích se uvádí „napříč“ všemi obory
poskytování zdravotní péče, kromě specifických oborů
zmiňovaných vyhláškou 92/2012 Sb. (návykové nemoci,
pneumologie a ftizeologie, psychiatrie, sexuologie,
rehabilitační a fyzikální medicína)

322
a) Používat pro případ léčebných ústavů a lázní,
používat v kombinaci s druhem léčebně
rehabilitační péče, lázeňská léčebně
rehabilitační péče.
b) Nepoužívat pro lázně, kde používat pouze druh
lázeňská léčebně rehabilitační péče
323

331

následná léčebně
rehabilitační péče

dlouhodobá lůžková
péče ‐ standardní

Přejmenovat na „Následná lůžková léčebně rehabilitační
péče“
Formu ponechat, tuto formu péče uvádět bez oboru,
forma v Rozhodnutích se uvádí „napříč“ všemi obory
poskytování zdravotní péče. Přejmenovat na
„dlouhodobá lůžková péče vyjma intenzivní“

332

dlouhodobá intenzivní Formu ponechat, tuto formu péče uvádět bez oboru,
ošetřovatelská péče forma v Rozhodnutích se uvádí „napříč“ všemi obory
(DIOP)
poskytování zdravotní péče

333

dlouhodobá lůžková Zrušit, pro hospic používat pouze druh Paliativní péče
paliativní péče

410

zdrav. péče
poskytovaná ve
Ponechat
vlastním soc. prostředí
pacienta ‐ návštěvní
služba

421

zdrav. péče
Ponechat
poskytovaná ve
vlastním soc. prostředí
pacienta ‐ domácí péče
‐ ošetřovatelská
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422

zdrav. péče
Ponechat
poskytovaná ve
vlastním soc. prostředí
pacienta ‐ domácí péče
‐ léčebně rehabilitační

423

zdrav. péče
Ponechat
poskytovaná ve
vlastním soc. prostředí
pacienta ‐ domácí péče
‐ paliativní

431

zdrav. péče
poskytovaná ve
Ponechat
vlastním soc. prostředí
pacienta ‐ umělá plicní
ventilace

432

zdrav. péče
poskytovaná ve
Ponechat
vlastním soc. prostředí
pacienta ‐ dialýza

4 DRUHY ZDRAVOTNÍ PÉČE
Kód

Současný název
léčebně rehabilitační péče

D1

Návrh určeného týmu NRPZS – KÚ ‐ ÚZIS
Používat pro léčebné ústavy typu Kladruby (bez
oboru).
Pro rehabilitační ambulance (s oborem) tento
druh
a) neuvádět
b) uvádět
Uvádět s formou péče.

lázeňská léčebně rehabilitační péče

Používat pro lázně.
Formu k tomu druhu

D2

a)

Používat následná lůžková léčebně
rehabilitační péče
b) Formu neuvádět vůbec
Obor se neuvádí

D2a

Nový druh pro budovy (místa poskytování) určené
pouze k ubytování. Návrh: „Pouze ubytování
hotelového typu (lázeňský dům)“
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D3

ošetřovatelská péče

Používáno v současnosti u domácí péče, rozhodující je
ale forma 421, jako druh dále nepoužívat

paliativní péče

Používat pro hospice.
Pozn.: Pro domácí paliativní péči používat formu
423
Používat u lékáren, bez oboru a formy
Pro výdejny zavést nový druh, viz níže
Nový druh – Výdejna zdravotnických prostředků
Používat bez oboru a formy
Nový druh ‐ Odloučené oddělení pro výdej léčiv a
ZP
Používat bez oboru a formy
Považovat výjezdové místo/vzletové místo jako
místo poskytování (pracoviště), rozšířit číselník
druh o
 Výjezdové místo
 Vzletové místo

D4
D5

lékárenská péče

D6
D7
zdravotnická záchranná služba

N1

N1a
N1b
N2
N3

Nekombinovat s oborem ani formou
zdravotnická záchranná služba – výjezdové Nová položka, viz výše
místo
zdravotnická záchranná služba – vzletové Nová položka, viz výše
místo
zdravotnická dopravní služba
Evidovat všechna místa pracoviště jako místo
poskytování
přeprava pacientů neodkladné péče
Evidovat všechna místa pracoviště jako místo
poskytování
Nový druh ‐ Laboratorní pracoviště
Nový druh ‐ Odběrové místo
Nové druhy
 Protialkoholní a protitoxikomanická
záchytná stanice
 Lékařská pohotovostní služba LPS
(dořešit s MZ v jakých případech a jak
v NPRZS registrovat)
 Koroner (Prohlídka těla zemřelého)
(dořešit s MZ v jakých případech a jak
v NPRZS registrovat)
 Centrum duševního zdraví (dořešit s MZ
v jakých případech a jak v NPRZS
registrovat)
 Dětský domov do 3 let věku (dořešit s MZ
v jakých případech a jak v NPRZS
registrovat, zda považovat za lůžkové
zařízení)
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5 TYP ROZHODNUTÍ
Kód

Název

Návrh použití dle pracovní skupiny

VZN

Vznik oprávnění

Prvotní udělení oprávnění

ZME

Změna oprávnění

ZAN

Odnětí oprávnění

Nejčastěji při změně místa poskytování, služeb,
statutárního či odborného zástupce, případně
jejich osobních údajů.
Rovněž při rozšíření péče o obor, změně oboru,
zrušení oboru
Ukončení poskytování na žádost poskytovatele

Odnětí oprávnění z moci úřední

Nový typ rozhodnutí pro případy:

a) poskytovatel přestal splňovat některou z
podmínek uvedených v § 16 odst. 1 písm. b)
nebo c) nebo odst. 2 písm. a),
b) nastala překážka poskytování zdravotních
služeb podle § 17 písm. a) nebo c)
OZN

Oznámení hostující osoby

Oznámení o přeshraničním poskytování služeb
domácí péče
Tímto oznámením se míní poskytování návštěvní
služby či domácí péče dle § 20 zákona č. 372/2011
Sb
Na KÚ podává oznámení dle § 20 372/2011 Sb.
lékař, který má místo poskytování v zahraničí a
bude u svého pacienta vykonávat návštěvní službu
v rámci své specializace na území ČR nebo
zahraniční sestra s místem/kontaktním místem na
území jiného státu, která bude na území ČR
vykovávat u svého pacienta domácí péči. (např.
Český či Polský praktik s ordinací na území Polska
bude dojíždět na návštěvní službu na území ČR za
svým registrovaným pacientem, který se bude
zdržovat na území ČR).
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna
písemně oznámit úmysl poskytovat návštěvní
službu nebo domácí péči krajskému úřadu, v jehož
správním obvodu bude tyto služby poskytovat, a
to nejpozději 7 dnů přede dnem zahájení jejich
poskytování.

PRE

Přerušení

Nezahrnuje zahraniční lékaře hostujícího v ČR,
ten podává oznámení dle § 27a 95/2004 Sb. na
MZ ČR, nikoliv na KÚ.
Přerušení poskytování do 1 roku na žádost
poskytovatele. Přerušení se týká všech
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POK

SOC
OPR

POZ

ZMR

ZRR

evidovaných míst poskytování daného
poskytovatele
Pokračování
Pokračování po přerušení do jednoho roku nebo
po pozastavení.
Oznámení o zániku
Nový typ pro případ úmrtí, obsahuje datum
vydání a datum zániku = datum ukončení
poskytování
Oznámení poskytovatele sociálních Oznámení o poskytování zdravotních služeb
služeb
Opravné rozhodnutí
Jedná se o formální chyby v zapsaném textu
vydaného Rozhodnutí – např. malá, velká
písmena, tvrdé měkké „i“, zkratky, interpunkce
v adrese apod. – viz §70 500/2004 Sb. – Oprava
zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení
rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci
úřední
Pozastavení
Správní orgán může pozastavit poskytovateli
poskytování zdravotních služeb, pokud
a) poskytovatel přestal splňovat některou z
podmínek uvedených v § 16 odst. 1 písm. b) nebo
c) nebo odst. 2 písm. a),
b) nastala překážka poskytování zdravotních
služeb podle § 17 písm. a) nebo c)poskytovatel
přestal splňovat podmínky poskytování zdrav. (§
23 zákona o zdravotních službách)
Přejmenovat na „Pozastavení z moci úřední“
Změna registrace
Pro poskytovatele služeb na základě registrace dle
§ 121 zákona o zdravotních službách, nikoliv na
základě oprávnění, proto je nutno ponechat.
Zrušení registrace
Pro poskytovatele služeb na základě registrace dle
§ 121 zákona o zdravotních službách, nikoliv na
základě oprávnění, proto je nutno ponechat.
Povolení k poskytování ZS mimo
Problematické v NRPZS registrovat, pokud je
zdravotnické zařízení
poskytovatel veden primárně v jiném kraji.
Doporučení Rady je toto povolení neevidovat.

6 METODICKÉ PŘÍPADY
Případ
Lázeňská péče – budovy (místa
poskytování) pouze
k ubytování

Návrh pracovní skupiny
Tyto budovy evidovat pod novým druhem péče, bez formy a
oboru. Eviduje se pouze, pokud poskytovatel poskytuje i vlastní
lázeňskou péči na jiném místě poskytování.

Str. 8

Lázeňská péče

Evidovat jako druh D2 lázeňská léčebně rehabilitační péče,
a) s formou následná lůžková léčebně rehabilitační péče.
b) bez formy
Pokud jsou součástí lázní ambulance pro neubytované pacienty,
evidovat tyto ambulance jako samostatnou službu včetně oboru

Léčebný ústav (např.: Kladruby)

Zadávat jako formu 323 následná léčebně rehabilitační péče +
druh D1 léčebně rehabilitační péče

Jednotlivá výjezdová a vzletová
místa záchranné služby

Evidovat, zavést nové druhy služeb, viz výše

Neztotožnitelná místa proti
RUIAN

Ošetřit textovou poznámkou „NELZE“ v NRPZS

Místo poskytování (adresa) u
domácí péče

Uvádět nikoliv sídlo poskytovatele, ale adresu kontaktního
pracoviště, které ze zákona musí mít (ne vždy jde o sídlo
poskytovatele)

Záznam přerušení činnosti (do
1 roku) poskytovatele

Zaznamenávat pomocí ohlášení, neměnit platnost oprávnění ani
míst poskytování

Poskytovatelé ‐ laboratoře

Nový DRUH služeb
 Laboratorní pracoviště
 Odběrové místo
Kombinovat pokud možno s oborem (ve vyhl. 92/2012 Sb.),
pouze u obecné nespecifické registrace obor neuvádět

Vlastník zařízení pronajímá
prostory jiným
poskytovatelům, sám zdravotní
služby neposkytuje

Vlastník nemovitostí nespadá pod NRPZS, byť by měl v názvu
„Nemocnice“.
Stávající poskytovatele ponechat z důvodu historických závazků
udržitelnosti

PZS pracující na vlastní ICO u
jiného poskytovatele , p 16
odst 2 (baťůžkář)

Bude navrženo řešení na úrovni místa poskytování, zohlednit
možnost více míst poskytování „najímajícího“ PZS
Je evidováno konkrétní IČO „najímajícího“, řešit na úrovni typu
osoby

Jak zadat domácí péči, kterou
vykonávají sestry se specializací
– např. dětská sestra, sestra
pro péči v psychiatrii (dávat do
poznámky?)

Formy nerozšiřovat, uvést vhodný obor

Místo podnikání v ROS

Řešit individuálně po dohodě s poskytovatelem, Rada
doporučuje legislativně ošetřit, jaký údaj do ROS uvádět
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Zasílání kopie rozhodnutí na
ÚZIS

Preferuje se přímé vložení do NRPZS, akceptovatelné je i zasílání
datovou schránkou (Rada doporučuje legislativně ošetřit
přidáním ÚZIS jako příjemce kopie rozhodnutí do zákona)

V NRPZS chybí některé obory –
např. arteterapeut, pracovní
terapeut, kteří získali odbornou
způsobilost dle hlavy III, § 43 a
§ 44 zákona č. 96/2004 Sb.,
185/2009, 95/2004

Bude probíhat průběžná aktualizace oborů dle platné vyhlášky
(185/2009) a zákona (96/2004) s promítnutím do metodiky a
rozesláním informace na všechny KÚ

Záznam do ROS s budoucími
daty

LZE i nyní, podrobný popis bude uveden v nové verzi manuálu.
V rámci rozvoje aplikace zefektivnit, zjednodušit

7 NÁVRHY NA ÚPRAVU APLIKACE NRPZS



Třídění seznamu oborů dle abecedy
Skrytí neplatných záznamů u odborných zástupců
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